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Abstract 

After the occupation of Iran in World War II, Lorestan was located in one of the 

main corridors of the railway and the routes of Shoseh north to Jeno, the location of 

Souq Al-Jishi (adjacent to   Kermanshah, Iraq, Khuzestan, and the north of the 

country) and the presence of clans with capacity Dissatisfaction with the central 

government was noticed by the occupiers. The presence of foreign military forces in 

Lorestan quickly caused disturbances and unfortunate consequences from the 

economic and social points of view. In this review, we will discuss why and how the 

allied military forces entered the Lorestan region and also study the consequences of 

their presence from an economic and social point of view. The results of the research 

show that after the defeat of the Lorestan mixed brigade (subordinate to the 6th 

division of Khuzestan) and the occupation of Khuzestan, the allied forces entered 

the region from the south of Lorestan without resistance. The presence and 

operations of these forces gradually caused insecurity, lack of food, famine, 

inflation, and disruption in education in some areas of the region. These issues had 

long-term effects on the lives of cities and villages 
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  چكيده
در به داليل مختلفي از جملـه قرارگـرفتن    رستانلپس از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم 

، موقعيـت سـوق    جنـو  بـه  شـمال يكي از داالن هاي اصلي راه آهـن و مسـيرهاي شوسـه    
الجيشي(مجاورت با كرمانشاه، عراق، خوزسـتان و شـمال كشـور) و  حضـور طوايـف بـا       

 حضـور  .گرفـت  قـرار  انشـغالگر ا توجـه  مورد حكومت مركزي ، ظرفيت هاي نارضايتي از
را از نظـر   نـاگواري  پيامدهاي و ها نابسامانينيروهاي نظامي خارجي در لرستان به سرعت 

 اقتصادي و اجتماعي به وجود آورد. 

 لرسـتان  منطقـه  بـه  متفقـين ي نظـامي  نيـرو  ورود بررسي به چرائي و چگونگي  اين در
 تـايج از منظر اقتصادي و اجتماعي را مطالعه مي كنيم. ن آنان حضور پيامدهايپرداخته و نيز 

 6 لشـكر  تـابع  ن(لرسـتا  مختلط تيپ شكست از پس متفقيننيروهاي  دهد مي نشان پژوهش

د. شـدن  منطقـه  وارد مقاومـت  بـدون  لرسـتان  جنوبمسير  از ،خوزستان اشغال و ) خوزستان
كمبود مواد خوراكي ، قحطي، ، حضور و عمليات اين نيروها به تدريج موجب بروز ناامني 

شد. اين امور تأثيرات دراز مدتي بـر   منطقه برخي نواحي  آموزش در اختاللتورم ، و بروز 
  زندگي شهرها و روستاها در پي داشت.

برنامه متفقـين در   تحليلي به تبيين موقعيت لرستان در –اين پژوهش با روش توصيفي 
ايران و نيز چگونگي تأثير گذاري آنان بر اقتصاد و جامعه لرستان در اين دوره مي پـردازد.  
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شواهد با تكيه بر منابع تاريخي، اسناد و مدارك، روايات معمرين محل و روزنامه ها جمـع  
  آوري و تحليل شده است.   

  . قحطي، ناامني ،نلرستا ،مدو جهاني جنگ ، متفقين ها: دواژهيكل
 

  مقدمه. 1
ش)به داليل مختلف مورد توجـه و  1324- 1320منطقه لرستان در خالل جنگ جهاني دوم(

ميدان عمل نيروهاي متفقين بود: مجاورت با استان كرمانشاهان و خوزستان و كشور عراق، 
عبور راه آهن و راه هاي شوسه مهم شمال به جنوب كشور، وجود منابع نفـت در جنـوب   

و به ويژه حضور طوائف گوناگون كه نارضايتي شديدي از حكومت مركزي داشتند. از آن، 
اين رو متفقين لرستان را اشغال كرده و به سرعت راه هاي ارتبـاطي را بـه منظـور سـرعت     
بخشيدن به جريان انتقال نيروهاي خود به شمال ايران و تقويـت جبهـه شـوروي آسـفالت     

ظ برتـري نيروهـاي خـود در لرسـتان زنجيـره اي از      نمودند. براي پايداري حضـور و حفـ  
ناميـده مـي شـد، احـداث     » كمـپ «استقرارگاه هاي نظامي و تداركاتي را در مكان هائي كه 

كردند. حضور مداوم اين نيروها در كمپ ها و ارتباطاتي كه با جوامع محلي پيرامون برقرار 
اشت. از جمله آن مـوارد عـدم   مي كردند، به تدريج تأثيرات پنهان و آشكاري را برجاي گذ

اجتماعي عشـيره   - تجانس فرهنگي و اجتماعي گروه هاي نظاميان خارجي با بافت فرهنگي
اي و روستائي لرستان بود. اين امر رفتارها و عملكردهايي متضاد با منافع اقشـار اجتمـاعي   

حساسيت به  جامعه ميزبان، به ويژه كشاورزان و بازرگانان، به وجود مي آورد. عدم توجه و
الزامات رفتار مسالمت جويانه با جامعه محلي درگير در موقعيت جنگي، پيامدهاي غير قابل 

  اقتصادي لرستان تحميل مي كرد.  –جبراني بر ساختار اجتماعي 
در پژوهش حاضر به اين پرسش پرداخته مي شود كه چه چالش هائي در نتيجه حضور 

لرسـتان ايجـاد شـد؟ چـه تضـادهاي اجتمـاعي و        و استقرار طوالني نيروهاي متفقـين در  
اقتصادي بين مردمان منطقه و نظاميان بيگانه بروز كرد؟ فرضيه تحقيق چنين است : با آن كه 
نظاميان متفقين در روند اشغال و استقرار در لرستان با مقاومت مؤثري روبه رو نشـدند، امـا   

مع محلي بود و از اين رو در ميان مدت رويه ها و اقدامات آنها به گونه اي مغاير منافع جوا
، حضور آنها آثار منفي و زيانباري بر جاي گذاشت. اين روند تـابعي از خواسـت و منـافع    
مورد نظر آنها در ديگر مناطق كشور بود كه به شكل ويرانگري در لرستان بر جاي مانـد. از  
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ز ناامني اجتماعي، جمله پيامدهاي آن وارد شدن صدمات به زيرساخت هاي كشاورزي، برو
قحطي هاي فراگير، افزايش قيمت مواد غذائي، اختالل در ايفاي وظائف حكومـت در اداره  
مناطق، اشكال در روند آموزش و پرورش و موارد نظير بود. دولت مركزي به دليـل عميـق   

  بودن آسيب ها و گسترد گي مشكالت، قادر به جبران اين صدمات نبود. 
. شد گردآوري و شناسايي منابع از نظر مورد هاي داده و طالعاتا نخست ،شپژوه اين در

ـ   شماري از داده ها از شاهدان رويدادهاي مورد بحث اخذ گرديد.  رداده هاي فراهم آمـده ب
 بـه  متفقـين  ورودچگـونگي   بعـد  مرحلـه  . درگرديد تحليل و تجزيه ،مطرح سؤاالت اساس

  ، بررسي مي شود.آنان حضور اجتماعي پيامدهاي، شيوه عملكرد و در نهايت لرستان
  

  پژوهش پيشينه. 2

پيرامون وضعيت  در مطالبي ، بحث مورد ي دوره باب در تاريخي هاي پژوهش ازشماري  در
 نايـرا  سـاله  بيسـت  تـاريخ  در) 1366( مكي .آيد مي دست بهايران در خالل اشغال متفقين 

 و » شـكننده  مقاومـت  « در )1390(فوران ، نايرا سياسي اقتصاد در) 1392( نكاتوزيا ،)8(ج
 ، دوم جهـاني  جنـگ  بـاب  در هايي بحث » ايران خارجي روابط تاريخ«  در) 1390( مهدوي
كـه بيشـر    دارد وجـود  كشور مختلف مناطق در متفقين نيروهاي حضور مسأله و ايران اشغال

ناظر به رويكرد سياسي و نظامي نويسندگان و محققان فوق است و فاقد رويكرد اقتصـادي  
 كـه  پـژوهش  اينموضوع  بارهدر و اجتماعي به ويژه در مورد منطقه لرستان است. از اين رو

، بررسـي صـورت   اسـت  لرسـتان  منطقه در متفقين حضوراقتصادي - در باب نتايج اجتماعي
 ايـن  در آنهـا  چالش و لرستان به متفقين ورود به مربوط مطالعات از عداديت رد نگرفته است.

 سرگذشـت « )1394(قاسـمي  و )1ج(لرستان در اسالمي انقالب) 1385( دالوند:  دمانن منطقه

 موجـود  پراكنـده  صورت به دوم جهاني جنگ در اشغالگران ورود باب در مباحثي »آباد خرم

 بـر  در حاضـر  موضـوع  مورد در بسنده بحثي و اند مقاله اين نظر مورد رويكرد فاقد كه است

. زيرا اثر دالوند با محوريت انقالب اسالمي نگارش يافته و كتـاب سرگذشـت خـرم    ندارند
آباد نيز رويدادهاي اين شهر از روزگار باستان تا عهد ما را بررسـي مـي كنـد بـدون آنكـه      

  دربارهي ديگر مناطق لرستان سخني بگويد .  
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 لرستانفياي تاريخي . جغرا3

آن  شرقي بخش. است واقع بسيار هايبلندي و پستي، با ايراني فالت غرب جنوب در لرستان
 آن سيمره خروشان رود نيز و كبيركوه يا كَور ديواره يعني طبيعي، پديده دو است كه  پيشكوه

 از شمردم و سرزمين اين نام). 14: 1388  ،ي بهرام(سازدمي جدا پشتكوه يا غربي بخش از را

؛ 85- 84 : 1385 مسـعودي، (است شده ذكر لُور  يا لُرت  و اللوريه لر، ق .چهارم و سوم نوقر
 با سرزمين يك عنوان به منطقه اين ازبه بعد  سلجوقي دوره اواخر از ).114: 1366  حوقل،ابن

 ككوچـ  لر و بزرگ لر صورت به محلي هايحكومت زير در و مشخص جغرافيايي محدوده
 ).538- 539:  1364 ، مستوفي، 109- 105، ص9،ج1393(يوسفي فر، دوشمي  ياد

ويژه اي به اين واليت داده بود،  اهميتتاريخ  طول در لرستانموقعيت طبيعي و سياسي 
به گونه اي كه در تقسيمات كشوري و توزيع قدرت سياسي از امتيازات ويژه اي برخوردار 

(يوسـفي فـر،   صفوي عبـاس  شـاه بكـان خورشـيدي تـا دوره    بود. به عنوان مثال سلسـله اتا 
) چندين قرن حكمـران منطقـه    349- 350:  1350،  ركماناسكندربيك منشي ت 9،ج،1393

 خاندان) بالفاصله  162:  1366، يزدي، منقرض شد( خان شاهورديبودند و چون با اعدام 

كومت كردند( ايزد پناه ، ح ش1308سال  تابه نام واليان لرستان حاكم منطقه شده و  جديدي
). در اوايل دوره قاجار، حكومت لرستان به دو بخش تقسيم شد: قسمت 167،  165:  1376

پشتكوه تحـت حكمرانـي واليـان و پيشكوه(لرسـتان فعلـي) بـه علـي قلـي خـان واگـذار           
ــد(هدايت،  ــي، 118:  1338شــ ــنفري امرايــ ــار 212/ 2:  1393؛ غضــ ). در دوره قاجــ

ختياري يك ايالت را تشكيل و بر هريـك از ايـن منـاطق يـك نفـر از      لرستان،خوزستان و ب
:  1274 356رانـد( وقـايع اتفاقيـه، ش    سوي حكمران، به عنوان نايب الحكومه، حكم مـي  

3/2371 .(   
در دوره رضاشاه شيوه حكمراني كهن برچيده و حكومت منـاطق مختلـف لرسـتان بـه     

فرماندار اين منطقه تيمسار مهدي قلي خـان  نظاميان واگذار شد. در آغاز جنگ جهاني دوم  
؛ سازمان اسناد و كتابخانه ملـي ايـران،    269:  1382تاج بخش بود(رك والي زاده معجزي ، 

استان تقسيم و  6ش) كل كشور به  1316). در قانون تقسيمات كشوري(106012سند ش : 
ن ، همـدان ،  لرستان جزوي از اسـتان غـرب كشور(شـامل اسـتان هـاي كرمانشـاه ، لرسـتا       

خوزستان ، كهكيلويه و كردستان) شد و تنها شهرستان آن خرم آباد بود( بازگير و ديگـران ،  
1399  :43 .(  
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 اول جهاني جنگ در لرستان. 4

و تهديـدهاي   خوزسـتان  نفـت  هـاي  چاه اب آنهمچنين مجاورت  و لرستان سياسي موقعيت
منابع آنها توسط نيروهاي تحت نفوذ متحدين در مركز و جنوب ايران، اين منطقـه را مـورد   

مي داد. انگلستان با توجه به اهميت فوق العاده اي كه براي منطقـه  قرار متفق نيروهايتوجه 
لرستان قائل بود از مدت ها قبل  بررسي و مطالعـات مقـدماتي بـراي احـداث راه آهـن را      

 هم رستان). پس از شروع جنگ جهاني اول، ل250،  233:  1394ع كرده بود(ويلسون ، شرو
 بـراي  هـا  روس . ابتدا از سمت شـمال ،  دش جنگ صحنه نفوذ و روياروئي طرفين درگير 

از جملـه همكـاري   و شدند بروجرد شهر وارد كشور غرب در عثماني و آلمان ارتش با مقابله
 ضـمن از ايـن طريـق    بيرانونـدها  دست آوردند.ب را، لرستان مندقدرت ايالت ازايل بيرانوند، 

را افزايش و  سيالخور منطقه و بروجرد درخود  نفوذ جديد، تسليحات كمك مالي و دريافت
، بـا  لرسـتان  حاكم). نظام السلطنه مافي، 97،  99: 1385، دالوندبه ساير نواحي اشاعه دادند(

 وارد هـا  روس بـا  عثماني و آلمانوجود سياست بي طرفي حكومت، در هواداري ضمني با 

 (كانتيس كنتمأمور آلمان،  اب قراردادي).وي طي  747:  1380معجزي، زاده والي(شد جنگ
 مسلح مرد هزار چهل فته،پذير را خواهان آزادي نبرد فرماندهي شد متعهد)ق 1334 صفر 18

 كارشـناس  هيـأت  يكحمايت مالي و  ،يجنگ وسائل شد متعهد نيز كانتيس كنت.كند بسيج

 تعيين براي وي  ماهانه مخارج. براي اطمينان خاطر نظام السلطنه ، بگذارد او اختيار در آلماني

  ).  40: 1369 بلوشر،شد( ضمانت تومان ميليون دواموال او تا  و
 ،لـر  چريك سواران از افواجي از متشكلنظام السلطنه بر اساس اين طرح، نيروي نظامي 

 اميـر  امرايـي  خـان  نظرعلي واناين نيروها با فراخاز اي عمده بخشگردآورد.  ژاندارم و لك

. اميرنظـام در اعالميـه   شـد  سـازماندهي  و آوري جمـع ، غرب لرسـتان)  طرحان حاكم(نظام
 برابـر  در وطـن  خـاك  از دفـاع  و اسـالم  بيضـه  از حفاظـت  "فراخوان نيرو، هدف خـود را  

). تاثير اجتمـاعي و   222:  1388،  ستوده، اعالميهاعالم كرد( "اول جهاني جنگ تجاوزگران
به منزله فراخـوان عمـومي   » است جنگ وقت دايه دايه« آوازحماسيفرهنگي اين رخداد در 

، بازتـاب  لرسـتان  خاك به روسي تجاوزگران با مقابله براي لرستان عشاير و ايالت اتحادبراي 
). اين نيروها طي نبردهائي قواي روس را تا قزوين عقـب   304: 1376 پناه، ايزداست.(يافته 

راندند.تا امروز حكايات آن وقايع به عنوان رشادت لرها در مبارزه با اشـغال گـران لرسـتان    
 به انگليس حمله با).اگر چه در نهايت  15/9/1398 ،مصاحبه،دالوند اهللا نعمتنقل مي شود(
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، دالونددرهـم شكسـت(    لرها و السلطنه نظام قواي، ايران غرب به ها روس بازگشت و بغداد
و لرستان تحت نفوذ متفقين درآمد.از مهم ترين پيامدهاي اشـغال لرسـتان    ) 94- 95:  1385

در جنگ جهاني اول مي توان به مواردي چون قحطي ، قتل و غـارت امـوال مـردم و انبـار     
مود : به عنوان نمونه نظاميان روسيه به منظور تهيه هاي دولتي توسط نيروهاي روس اشاره ن

جو براي اسبان خود به منزل نايب الحكومه شـهر بروجـرد حملـه ور شـد ه انبـار دولتـي        
راغارت نموده و با يورش به يكي از روستاهاي اين شهر سيزده تن از كودكان و زنان را بـه  

  ) 23:  1394قتل رساندند . (رعنايي ، 
 

   دوم جهاني جنگ . لرستان در5
شباهت هائي با جنگ  ،م)1939/ش 1318 (دوم جهاني جنگ وعوضعيت ايران در آستانه وق

از  ارتـش اول داشت: به صورت رسمي اعالم بـي طرفـي شـد، تمـايالت دربـار و امـراي       
و جناح متحدين، فضائي از هواداري  آلماننيروهاي مخالف نظم مستقر جهاني به نمايندگي 

در بين نيروهاي سياسي داخل را تشديد مي كـرد. ايـن امـر زمينـه بهـره بـرداري از حربـه        
 ايـران را به عنوان توجيه تعيين جايگـاه   محور هاي دولت از هواداري و فاشيسم به دلبستگي

ان نيـز بـه   در معادالت جنگ را بدست مي داد. به تشديد و گسترش جنگ در جهـان، ايـر  
  ).  99:  1397،  كرونين؛  180- 181:  1392،  كاتوزيانصحنه كارزار كشانده شد(ر.ك: 

، بر آسـمان خـرم آبـاد مـانور داده و     متفقين هاي بالگرد از فروند چند ،لرستانمنطقه  در
 و مهندسـين  وجـود ! ايـران  شـريف  مـردم «بدين مضمون فرو ريختنـد:   رنگي يها اعالميه

 بيرون خود مملكت از را ملعون هاي آلماني اين شما. است شر و فتنه موجب آلماني مشاورين

  ).  78- 79:  1388سراجي،»(كنيد
منطقه لرستان در برنامه راهبردي جنگ موقعيت ويژه اي داشت. سابقه حضـور و نفـوذ   

و  تداركاتي خط يكمتفقين به  نيازخالل جنگ اول در لرستان، در كنار  در آلماني مستشاران
كه مسيري كوتاه از لرستان داشت، مهم تـري دغدغـه در مـورد     شوروي ارتش به پشتيباني 

). ميليون ها تن امكانات رزمي و تداركاتي آمريكـائي هـا و   131:  1393ا،آر رزملرستان بود(
 1374،  فاوسـت  متفين از طريق خليج فارس بايد به جبهه روسيه منتقـل مـي شد(لسـترنج   

 رستان بايد چون منطقه اي تحت كنترل درآيد.). از اين رو ل199:
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 ،ويـول  سـرچيبالد  ژنـرال  فرمانـدهي  اب انگليسي عمليات اشغال لرستان توسط نيروهاي
 شاه خان محمد سرلشگر فرماندهي به ايران نيروهاي شد.آغاز غرب جنوب و غربسمت از

). در  405- 406 : 1390،مهـدوي ند(نمود، مقاومـت انـدكي   جنـوب  نيروهاي فرمانده، بختي
 77:  1388، سـراجي (شد كشته بايندر ساالر دريا و  منهدم خرمشهر دريايي نيروي ،خوزستان

 تقويتو از اين رو به منظور  بود خوزستان 6 لشگر تابع ،لرستان مختلط تيپ). در اين هنگام 

 به مجهزرا  لرستاني سربازان ،آباد خرم تيپ موقت فرمانده ،كني سرهنگ، خوزستان ي جبهه

شهرهاي   به آهن راه طريق از كرد و مختلف نظامي واحدهاي و ها هنگ در مهمات و اسلحه
 نشان خود از زيادي هاي رشادت مرحله نخستين  درنمود. اين گروه  اعزام خرمشهر و اهواز

 هنـگ  هاي فداكاري) و روايات  86:  1390، ؛محمدي 289: 1382معجزي، زاده والي اده(د

)، چون نمونه  302:  1382 ،يمعجز زاده والي(متفقين نيروهاي مقابل در لرستان سپه گارد 18
اي از روحيه دشمن ستيزي براي ديگر نيروهاي نظامي كه فرار كرده يـا اقـدام بـه فـروش     

)، ذكر مي شد. اما در روند كلـي  99:  1397كرونين،تجهيزات خود در قبال غذا كرده بودند(
متعاقب  نيز لرستان)، قواي 181:  1392 كاتوزيان،(ارتش ي روزه چند مقاومت و نيروها بسيج

   ).78:  1388، سراجيآن فروپاشيد(
 

  . پيامدهاي اشغال لرستان6
افزون بر وضعيت جنگي كه بر اقتصاد كشورهاي جهان و خاورميانه و ايران غلبه يافته بود، 

ظامي و كمپ هـا سررشـته   در مراكز نمهاجمان در لرستان كه به اشغال درآمده بود و ارتش 
امور را در دست داشتند، اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي، سمت و سوئي فاجعـه بـارتر   

در مي يافت. رخدادها باعث شدند شماري مشكالت كالن خارج از كنترل ظهـور كـرده و   
اختالل ايجاد شود كه ما در اين جا آنها را در دو محور پيامـدهاي  اجتماعي - امور اقتصادي 

  وتاه مدت و ميان مدت دسته بندي مي كنيم :ك
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  پيامدهاي كوتاه مدت 1.6
  واكنش هاي مردم لرستان (درگيري ، سرقت )  1.1.6

يكي از زمينه هاي درگيري مردم محلي با نيروهاي متفقين به موضوع تسليحات و مهمـات  
مربوط بود. به دليل كاهش شديد امنيت در منطقه، مردم منطقه به تسليحات و مهمات جديد 
انباشته شده در كمپ هاي نظامي متفقين نياز داشتند و از اين رو به ناگزير بايد آن مـوارد را  

باعـث  كمپ هـاي نظـامي   از آن جا بدست مي آوردند. حمالت مداوم به  از طرق مختلف
و اسـلحه  ،با دخالـت كدخـدايان محلي  درگيري و نبردهاي موضعي بود. در برخي از موارد 

 15/9/1398مـورخ  ، مصـاحبه، (نعمت اهللا دالونـد مهمات به سرقت رفته بازپس داده مي شد
گذاشته و سالح هاي آنان را تصاحب مي .گاه نيروهاي محلي براي سربازان متفقين كمين )

كردند. از جمله معروف ترين اين موارد توسط يك شكارچي معروف در منطقه هرو، واقـع  
، (شيخ علي فالحي، بود كه به قتل سربازان و بردن سالح هاي آنان انجاميد.در شرق لرستان

واردي اين چنـين  نيز مفرمانداري خرم آباد هاي گزارش در  .)19/11/1398مورخ مصاحبه، 
 بـه  آبـاد  خرم جاده 50 (كيلومتردر گردنه رازان ش،1323مهر  3در منعكس است. از جمله 

 مجروح كاميون و راننده تيراندازي آمريكايي مهمات و اسلحه حمل كاميون يك بروجرد) به
 روسـتاي ( مختلـف لرسـتان   منـاطق  در .) 288: 1389 دوم..، جهاني جنگ اسناد گزيده(شد

تيـر  درگيري و ) و مناطق ديگر منطقه  دورود در شرق خرم آباد، جنوب لرستان  رد مالوي
   ). 278گزارش شده است(همان : نيروهاي متفقين نيز اندازي به 

، نيروهاي متفقين، متشكل از سربازان و افسران هندي، انگليسـي و  لرستان اشغالپس از 
ــه  ــانآمريكــائي، در منطق ــدرآباد پادگ ــع، ب ــوب در واق ــ جن ــاد خــرمهر ش ــتقرار  آب اس

. حضور اين گروه نظامي در منطقه از همان ابتـدا بـا سـردي و    ) 608:  1394قاسمي،يافتند(
 رفتارهاي پرخاشجويانه مردم محل و شهر مواجه مي شد. از جمله در جريان طرح دعواي 

رفتار نامناسب مردم محـل شـكايت داشـت،     ازدر شهرباني خرم آباد كه  انگليسي افسر يك
داشت در باب قضيه مـورد   اظهار ادعاي وي، تكذيب، ضمن شهرباني رئيس گرد شكيبا،سر

 در ولگرد افراد و كودكان از تعدادي تنهارخ داده بود،  نظاميان ذهاب و ايابجريان  در نظر كه

:  1371تبرائيـان ، (و اين ربطي بـه مـردم شـهر نـدارد     بودند ايستاده تماشا قصد به جاده كنار
ي از دو افراد. در جريان درگيري هاي مختلف مردم محلي و نيروهاي نظامي خارجي، )250

  .1گرفته و به قتل مي رسيدندقرار گلولهطرف به دالئل گوناگون، هدف 
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اين گونه گزارش ها از درگيري هاي پراكنده و نـامنظم نيروهـاي محلـي، بـه ويـژه در      
هـايي بـود كـه در نتيجـه اشـغال و      نواحي غير شهري و روسـتائي، برآمـدي از نارضـايتي    

مداخالت نيروهاي متفقين در لرستان پيش مي آمد. بديهي است نارضايتي هاي عمـومي و  
فزاينده از اين وضعيت كه در بين گروه هاي مختلف بازتاب هاي گوناگون داشت، نيازمنـد  

  .بررسي گسترده تري است

  اختالل در وضع آموزشي 2.1.6
 آمـوزش  يتوضع در آشفتگي لرستان، بروز منطقه در متفقين هاينيرو حضور نتايجديگر  از

 هـم  آمـوزان  دانـش  تحصيالت ، لرستان اشغال در جريان . بود مدارس تعطيلي پرورش و و

 بودجه عدم دليل  به درسي كتب ،معلمان مدارس كمبود بر افزون زيرا .گرفت قرار تأثير تحت

 جـزوات  صـورت  بـه  ي درسيها كتابمحتواي و شد نمي چاپ موقع به فرهنگ وزارت ي

 و آمـوزش  سـئوالن بود كـه م  شرايطي چنين در .شد مي ارسال آباد خرم به اي خالصه بسيار
:  1388،  سراجيرا منحل كنند(  متوسطه دومدوره متوسطه  گرفتند تصميم ،آباد خرم پرورش

76  .(  
 ارزاق كمبـود  و قحطـي  بحـران  اين وضعيت توسط عوامل ديگري هم تشديد مي شد.

از حضـور در   بـومي  غيـر  دبيـران  در منظقه لرستان باعث شد شماري از معلمان و  عمومي
منطقه و ايفاي وظائف خود امتناع نموده و روند امور آموزشي را با اختالل مواجه كردند به 

 ،خـرم آبـاد   دبيرسـتان  تعطيلي بر افزون ). 83 :همو(شد تعطيلطوري كه تنها دبيرستان شهر 
  ).  212:  1388 ، ستودهنيز با تعطيلي مواجه شد( آباد خرم كشاورزي هاي دبستان ي برنامه

افزايش هزينه هاي زندگي و سختي معيشت، مانع از آن شد كه بسياري از خـانواده هـا   
امكان تأمين هزينه هاي تحصيل فرزندانشان را پيدا كنند. از جمله هزينه باالي لوازم التحرير، 

، مشكالت جدي بـر سـر راه   شد مي وارد انگليسمعموال از  كه كاغذو  افزار نوشتبه ويژه 
  ) 228:  1329 ، قرن ربع يك در اطالعات ؛ 94:  1363 بوالرد،تحصيل بود(

  غصب اموال مردم و تجاوز به حريم خصوصي 3.1.6
زمينه هاي نارضايتي مردم محلي از حضور و اقدامات نيروهاي اشغالگر و مصـائب جنـگ   

از اين رو برخوردهاي متنوعي بين مردم و نيروهـاي متفقـين رخ مـي داد و گـاه     بسيار بود. 
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زمينه شكل گيري اعتراضات و نارضايتي هاي اهالي لرستان تا سطوح باالتر جامعه مي شد. 
  برخي از اين گونه درگيري ها در منابع انعكاس يافته است. 

مي بيگانـه يـك مـورد    سرقت اموال شهروندان ضعيف، توسط سربازان و نيروهاي نظـا 
 1322عمومي تر بود. بنا بـه گـزارش فرمانـداري خـرم آبـاد  در بيسـت و چهـارم اسـفند         

اموال(شامل خرما، چاي، پارچه) يك فرد روستايي ساكن كريم آباد( از توابع دهستان ازنـا،   
در شرق خرم آباد) به ارزش سيصد تومان در مسير راه انديمشك به خرم آباد، توسط يكـي  

رانندگان متفقين سرقت شد. البته اين گونه شكايت ها ره به جائي نمي بـرد و شـهرباني   از 
- 295:  1389خرم آباد تقصير را بر گردن شاكي انداخت(گزيده اسناد جنگ جهاني دوم.. ، 

293  .(  
مصادره اموال مردم محلي، گونه اي ديگر از دسـت انـدازي و غصـب امـوال از سـوي      

بود. به گزارش مجلس شوراي ملي، اموال يكي از مغازه داران خرم نيروهاي نظامي متفقين 
مصادره گرديـد. دادخواسـت    1323آبادي توسط سربازان دولت شوروي در پنجم شهريور 

مال باخته به مجلس شوراي ملي ابتدا بـه وزارت كشـور و سـپس بـه وزارت امورخارجـه      
  ) . 316د.( همو : ارجاع شد. البته روشن است كه نتيجه اي از اين حاصل نش

منشـور   5اين گونه تعرضات به اموال مردم در شرائطي صورت مي گرفت كه طبق بند 
آتالنتيك، نيروهاي متفقين بايـد در جهـت فـراهم آوردن شـرايط بهتـر اشـتغال، پيشـرفت        

 1366اقتصادي و امنيت در تمام شئون اجتماعي براي تمامي ملـل كـره ي زمـين( مكـي ،     
نه تنها بـراي پيشـرفت اقتصـادي ملـت هـا اقـدامي       ) كوشش كنند. در حالي كه آنان  346:

ننمودند، بلكه امنيت مردم را هم به مخاطره افكندند. به طـوري كـه در شهرسـتان بروجـرد     
طبق گزارش فرماندار منطقه ، سربازان آمريكايي  به منازل مردم وارد شـده و باعـث ايجـاد    

ن آمريكايي با شكستن درب رعب و وحشت ساكنين شده بودند ؛ در موارد ديگر نيز نظاميا
خانه هاي مردم ، افرادي را كه نسبت به آنها سوء ظن داشتند به همراه خود مي بردند  ايـن  
نوع رفتار ناجوانمردانه شكايت اهالي بروجرد را به فرمانداري در پي داشت( گزيـده اسـناد   

و احقاق  ). روشن بود رسيدگي به شكايت شاكيان 235- 236:  1389جنگ جهاني دوم.. ، 
حقوق آنها با توجه به ضعف حكومت مركزي و  حضور بيگانگان در خاك لرستان، امـري  

 محال بود. 
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  پيامدهاي ميان مدت  2.6
  اجتماعي اامنين 1.2.6

به دليل شرائط طبيعي، اداري و اجتماعي منطقه لرستان، اشغال آن ناامني بسيار گسـترده اي  
 ه بودنـد. پـس از اسـتعفاي    منطقـ  طوايـف  و يـالت ا نـاامني بدنبال داشت. يك منشأ عمده 

مخفـي   هاي سالحي عمل، با تكيه بر ذخائر آزاد به دستيابيلرستان با قصد  عشايره، رضاشا
، به سرعت خـود  قاچاقچي و نظاميان از خريدنيز تأمين مايحتاج تسليحات از طريق  وخود 

ــاطق م       ــتان و من ــاامني در لرس ــه ن ــه دامن ــري ك ــد. ام ــلح كردن ــي  را مس ــابه را در پ ش
چنين بود كه در  انگليسبازتاب اين وضعيت در سياست  .2) 213:  1392آبراهاميان،داشت(

 را ايجـاب كـرد. از جملـه در    عشاير مسأله برابر در مركزي دولت از پشتيبانيمقاطعي رويه 

شد  تشكيل بريتانيا ارتش رتبه عالي فرماندهان حضور با اي جلسه ،تهران در انگليس سفارت
 را مركـزي  دولـت  جانـب  و برگردانـده  روي الطوايـف  ملـوك رويه حمايت  از و مقرر شد

   ). 66- 67: 1366بوالرد،(دنبگير
زمينه هاي بسياري براي درگيري عشائر و حكومـت وجـود داشـت. عنـان گسـيختگي      
عشائر باعث شد آنان اقداماتي را براي اعاده موقعيت قبلـي خـود در منطقـه شـروع كننـد.      

در لرسـتان و   ارتـش  گسـيختگي  هـم  از، از فرصـت  لرستان، از طوايف قدرتمند ها ندكاكاو
 سـربازان  از اسـلحه زيادي  تعداد سياست نيروهاي نظامي متفقين در منطقه استفاده كرده و 

را آغـاز كردنـد.    منطقـه  اين شرقي و شمالي روستاهاي به اندازي دست خريداري و  فراري
را بازسازي و به فرماندهي مهدي  كرمانشاه و لرستان هاي لشكر  1320دي دردولت مركزي 

 بـه  محمودونـدها  و كاكاوندها سركوبقلي خان تاج بخش(فرمانده نظامي خرم آباد) براي 

 و دلفـان  منطقـه  درآن طوايـف   قطعـي  شكسـت  به سرانجام عمليات اينكرد.  اعزام لرستان
   ).106012 شماره سند ملي، كتابخانه و اسناد سازمان(انجاميد هرسين

خصوصي  اموالدر جريان اين گونه تاخت و تازها، مشكالت و خسارت هاي زيادي به 
مردمان وارد مي شد. راه زني و دزدي به عنوان پديده اي اجتناب ناپـذير در ايـن    عموميو 

كه با تكيه بر روش غارت امـوال بـه ويـژه دولتـي،      طوايف از شرائط  در كنار رويه برخي 
، از جمله زيان دولتي غله هايانبارخود را جبران مي كردند، تشديد مي شد. غارت مايحتاج 

از  چشمه هفت منطقه دربارترين اين گونه رفتارها براي فروپاشي نظم اجتماعي بود. عشائر 
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و زمينه كمبـود شـديد مـواد غـذائي را فـراهم       غارتتوابع دلفان، انبارهاي غالت دولتي را 
   ). 300،  298:  1382،  معجزي زاده والي آوردند(رك:

بـه حكومـت، در برنامـه     هـا  انگليسـي مستقيم  كمكبه طور مشخص گزارشي در باب 
موجود نيست، اما بدون ترديد به دليل صـدمات ناشـي از تحركـات     لرستان عشاير سركوب

طوائف لر عليه حضور نيروهاي متفقـين در سـرزمين هـاي خـود، همراهـي غيـر مسـتقيم        
  با سياست و اقدامات حكومت عليه عشائر پذيرفتني مي نمايد.انگليسي ها 

 و ايـالت هاي اجتماعي اين دوره، به بروز تغييرات در موقعيت قبلي  ناامني زمينه ديگر
فرصـت مناسـبي بـراي     كشور اشغالتبعيد شده مربوط بود. شرائط جنگ جهاني و  طوايفي

بـه   هـا  تبعيـدگاه برنامـه بازگشـت از   شماري از طوائف تبعيد شده از لرستان ايجاد كرد تـا  
سرزمين اصلي خود را در دستور قرار دهند. اين تصميم پيامدهاي پيچيـده اي را بـه دنبـال    
داشت. شماري از اين مردمان ضعيف نگاه داشته شده براي تأمين مايحتـاج كـوچ طـوالني    

طول مسير  هاي روستااموال  ، شروع به دست اندازي و غارتخراسانخود از مناطقي چون 
بازگشـته خشـمگين را    تبعيـد اين جماعت از  با مقابله توان كهنمودند. نيروي نظامي كشور 

، زمينه اقدام آنان عليه طوائف مزبـور را فـراهم كردنـد.    روس هاي نيرونداشت، با توسل به 
مهم ترين ادعائي كه بر عليه اين جماعت اقامه مي شد پيش بيني وقوع جنگ هاي چريكي 

ائف مزبور عليه روس ها در مناطق مختلف بود و بر اين اسـاس بايـد روس هـا    توسط طو
 نهايت با ها روس مانع از خروج آنان از تبعيدگاه هايشان مي شدند. در نتيجه اين تحريكات

و شـماري از آنـان را بـه قتـل رسـانده يـا        شـده  ور حملـه  هـا  تبعيـدي  بـه  رحمـي  بـي 
وارد مـي شـدند   به لرسـتان  ا چون طوائف تبعيدي ). ام 73،  68:  1388 فهيمي،يركردند(اس

تازه شروع درگيري ها و چالش هاي طوالني مدت بود، زيرا بازپش گيري قلمروها و اعاده 
شديدي را ناامني و بي نظمي زمينه هاي تخاصم قبلي و تسويه حساب هاي دوره رضا شاه، 

بار درصدد بـازپس گيـري   به وجود مي آورد. برخي از اين طوائف در منطقه بروجرد، به اج
امالك خود برآمده و با ايجاد بي نظمي در ادارات و اشاعه ارعاب فضـاي نـاامني را دامـن    

   ). 240- 074420زدند(ر.ك: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، سند ش : 
از سوي ديگر غارت و تصاحب اموال با شدت عمل ، تـوأم بـود و گـاه وقـوع قتـل و      

سرقت و ل نظير اجتناب ناپذير مي نمود.گزارش هاي زيادي از وقوع ضرب و حرج و مسائ
در دست است. در حالي كه بـه  مناطق مختلف لرستان اين ايام در قتل در حوادث منجر به 
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، مأمورين نظامي و انتظامي منطقه توان اعمـال اراده  ن در لرستاندليل حضور نيروهاي متفقي
هـرج و مـرج و   را نداشتند و ايـن بـر وضـعيت     براي جلوگيري موثر از اين گونه حوادث

در منطقـه  آمـده اسـت   گـزارش سـتاد ارتـش    دامن مـي زد. در  منطقه  در  گسيختگي امور
 ، امـا سارقان پس از سرقت اموال مردم، يك نفر را به قتـل رسـاندند   (غرب لرستان)،چگني

( بعمل آورنـد منطقه  اهاليهيچ گونه اقدامي براي ايجاد امنيت نتوانستند ژاندارمري مأموران 
  .) 293- 001041سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سند ش :

شيوع اين گونه رفتارهاي نافي امنيت شخصي و اجتماعي، باعث تزلزل امنيت اقتصادي 
و كسب و كارها به ويژه در نقاط شهري و روستائي بود. جنگ و حضور اشـغال گـران در   

قتصادي، به دليل حضور جماعات طوائف مسلح قلمروي مانند لرستان كه نظم اجتماعي و ا
و ناراضي از وضعيت خود، بسيار شكننده بود، به مانند عاملي تسهيل كننده براي روال نظم 
و گسترش ناامني عمل مي كرد. لرستان در اين دوره هم متحمل عوارض ناشي از جنگ بود 

مكـان ورود بـه درگيـري    و هم پيامدهاي اشغال توسط نيروهاي نظامي خارجي كه البته نه ا
هاي منطقه اي را داشتند و نه به  نيروهاي ضـعيف حكومـت فرصـت تجديـد سـازمان و      

  عمليات عليه نيروهاي مزبور را مي دادند.   

  توسعه زيرساخت هاي نظامي   2.2.6
، نيازمند برخورداري از امكانات لرستان در متفقينحضور گسترده و طوالني مدت نيروهاي 

مناسب براي تأمين مايحتاج روزانه نيروها و  پشتيباني فعاليت هاي نظـامي بـود.   زيرساختي 
براي اين منظور بايد شمار زيادي طرح هاي عمراني و ساخت و ساز  تأسيسات گونـاگون  
رفاهي، راه سازي، نظامي، اداري و غيره صورت مي گرفت. اين امـر مسـتلزم بكـار گيـري     

  .نيروي كار محلي در اين راستا بود
 اشاره دارد در خالل دوره جنگ دوم جهاني، انگليسـي هـا اقـدام بـه      بوالرد ريدر سر

، تأسيسات تعميرگاهي اتومبيـل هـا،   ها راه احداث نموده و طرح هاي آهن راه شبكه توسعه
 فرودگـاه  بيست و نه و، مراكز بهداشتي و درماني ها ساختمانجايگاه هاي سوخت رساني، 

 بـه  صـرفاً  و نبود بالعوضرساندند. البته اين اجراي اين طرح ها  را به ثمر كشور در جديد

). مهم  265:  1374، فاوست(لسترنج شد مي انجام نظامي تداركات نقل و حمل تسهيل خاطر
 عـدم  دليـل  بهبود. البته  بروجرد- انديمشك ارتباطي محوركردن  آسفالتترين اين طرح ها 
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طـول   . اما در جريان اين طـرح، آورد دوام سال يك، فقط آسفالت نازك ي اليه وكار  كيفيت
كشورهاي مشـارك قـرار    عهدهبر  آن مرمت و حفاظت و تقسيم بخش چندين به اصلي ادهج

زيادي در طول مسير راه هـا   نظامي هاي كمپدر جريان اجراي اين طرح الزم بود  .3گرفت
اضـي مناسـب در   ) و اين امر مستلزم تملك يا اجـاره ار  84:  1390، دياحداث شود(محم

 بعضـي  نيروهاي متفقين در براي اين منظور  طول مسير براي احداث بناهاي مورد نظر بود.

 را اصلي  جاده ي حاشيه در زراعي زمين مقاديري ،4زاغه منطقه در ويژه به و لرستان مناطق از
 كمپاجاره كردند. به عنوان نمونه  كمپ نظامي براي احداث تأسيسات   محلي كدخدايان از

 غـرب  كيلومتري 3 در ،توگه به موسوم اي گردنه باالي در مهم و سوق الجيشي منطقه زاغه،

).  دالوند سام ، در شرق خرم آباد قرار داشت(سند اجاره زمين ،اسناد شخصي زاغه روستاي
  .داشت متفقين نظامي اهداف تأمين در مهمي نقش اين كمپ

حجم باالي ساخت و ساز تأسيسات مختلـف توسـط متفقـين تـأثيراتي دراز مـدت در      
سبك زندگي و كسب و كار مردمان مقيم در مجاور راه هـاي مزبـور برجـاي گذاشـت. از     

 اشتغال به و گرفته كناره زراعت از لرستان در كشاورزي بخش شاغلينجمله شمار زيادي از 

 عنـوان  بـه  انگليسـي  زبـان  فراگيري با نيز بعد نديچ و روزمزد كارگر صورت به ها كمپ در

؛ ميرحسـين دالونـد، مصـاحبه،     302:  1382،  معجـزي  زاده والـي (شـدند  اسـتخدام  مترجم
). رشد تردد وسائل حمل و نقل نيز بخودي خـود تغييـرات اقتصـادي و     5/11/1399مورخ

بجـاي  فرهنگي را تشـديد مـي كـرد. شـكل گيـري بسـياري قهـوه خانـه هـاي بـين راه،           
كاروانسراهاي قبل، مشاغل وابسته به وسائل حمل و نقل و موارد نظير از ايـن جملـه بـود.    

 بـدون  براي اشتغال به كارهـاي خـدماتي   نظامي هاي كمپ به افراد ورودالزم به ذكر است 

 يـا  خـان . بـه طـور معمـول    نبود پذير امكان محلي معتمد ي واسطه نفر معرف و يك وجود

 استخدام مباشر عنوان به را آنها ها انگليسي قبالً كه،لرستان مختلف مناطق و ها روستا كدخداي

 استخدامرا  محلي داشتند افراد مناسب وظيفه، در اين موقعيت قرار داشتند. اينان بودند نموده
 نفـر  يك همراه به نفره سي كارگر دسته دو كنند و شيوه عمل به صورت بكارگيري افراد در

 هـاي  كمـپ ). ايـن افـراد بجـز مشـاغل كـارگري، در       84:  1390، محمـدي (بود سركارگر
مـي   گمـارده و كارهاي مشـابه   اتوكشي و شويي لباس نظافت، قبيل از كارهايي هآمريكائي، ب

). يك عرصه ديگر بكار گيري نيروهاي محلي در مشاغل مربـوط   83: 1388سراجي،شدند(
 خـرم  شهر جنوب كيلومتري13در  ها آمريكاييبه خدمات درماني بود. از جمله هنگامي كه 

خاص نيروهاي خود احداث كردند، به ناگزير بيست و هشت نفر پزشك و  بيمارستاني آباد
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دستيار از وزارت بهداري و ارتش جهت مبارزه با بيمـاري ماالريـا در خـرم آبـاد آمـوزش      
   ). 746: 1394، قاسميدادند(

ني از ديگر زيرسـاخت هـاي   تأسيس مراكز تعميرگاهي و نيز جايگاه هاي سوخت رسا
مورد نياز متفقين بود كه در طول مسيرهاي اصلي لرستان احداث كردند. براي ايـن منظـور   

اين گونه زيرساخت ها باعـث   .5اراضي مناسب در نواحي گوناگون تملك يا اجاره مي شد
  گسترش زمينه آشنائي و ترويج استفاده از وسائل نقليه و كشاورزي در منظقه مي شد. 

 بروز قحطي 3.2.6

جنگ،كاهش تصدي گري دولت در امور عمومي و به ويژه حوزه ارزاق عمـومي، حضـور   
 نايـاب نيروهاي اشغال گر و نياز به تأمين مستمر و منظم مواد غذائي به صورت ويژه باعث 

آن در ايران و منطقه مي شد. در شـرائط اضـطراري ايـن وضـعيت      گرانيو  خواروبارشدن 
قحطي هاي پايدار يا مقطعي را باعث مي شد. از بين عوامل فـوق افـزايش تقاضـاي مـواد     

  ).  583:  1371،  غذائي و دامي توسط متفقين عاملي تأثيرگذار بود(تبرائيان
 دوام سال پايان تا و آغاز 1321 شهريور ي نيمه ، ازههما 6- 7 بازه در قحطييكي از ادوار 

). اگر چه معضل كمبود آذوقه كه در نتيجـه كمبـود بارنـدگي و     323:  1366 كي،(م داشت
رشد تقاضاي نيروهاي متفقين در لرستان از اوايل خرداد شروع شـده بـود. در دوم خـرداد    

رايـي  فرماندار نظامي لرستان جهت تأمين نان و مصرف شهر خـرم آبـاد از وزارت دا   1321
مقاديري گندم و جو درخواست نمود و متعاقب آن يكصـد تـن گنـدم و جـو از شـهرهاي      
بروجرد و مالير به خرم آباد ارسال گرديد(سـازمان اسـناد وكتابخانـه ملـي ايـران، سـندش       

 مـي  تأمين داخلي منابع). اما بنا به اين كه نيازهاي اصلي نيروهاي متفقين از 240- 074420:

ر سر كسب اقالم مورد نياز كه توأم با دست بـاالي نيـروي نظـامي در    ، رقباتي شديد  بشد
خريد و انبار اقالم مورد نياز بود، خوبخود بـازاري انحصـاري در ايـن زمينـه پديـدار مـي       

 و غـالت ساخت. عامل ديگري كه اين وضعيت را تشديد مي كرد، شيوه متفقين در تأمين 
بود. تأثير اين عوامل  ورويش هاي جبههل آن به از بازار ايران و ارسا كشاورزي هاي فرآورده

 طوري هرا پديدار كرد؛ ب قحطيناشي از كمبود يا نبود مواد غذائي،  ران، بحلرستاندر منطقه 

 هـاي  ريشـه  خـوردن  بـه  لرسـتان  روستاهاي از بسياري ساكنانبر اساس گزارش هائي ،  كه

 عمـومي  معـابر  در از افـراد  . در گزارش ديگري اشاره شده است برخيآوردند روي گياهان
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).فشـار   86- 87:  1390،محمـدي ه بودند(شـد   زمين بر نقش گرسنگي فرط از آباد خرم شهر
اين اوضاع بر مردم طاقت فرسا بود و دست مسئوالن ذيربط در برابر نيروهاي متفقين بسـته  

دي منطقـه در داد و سـت   مالكـان  اشاره مي شود بروجرد شهرستان دادسراي گزارشبود. در 
پرسود،گندم هاي خود را به نمايندگان متفقين فروختند تا به شوروري ارسال شـود. وقتـي   

 امنيـه  مـأموران ،توسـط  بود »شـوروي  جهت كاال حمل« عالمت داراي كه گندمهاي   كاميون
:  1371از اموال رفع توقيـف كردنـد(تبرائيان ،   و نموده دخالت انگليسيتوقيف شد، نظاميان 

در اين ميان رويه متفقين در خريد اقالم مورد نياز در فصـول خـاص و احتكـار آن     ). 251
 براي مصارف يا ارسال به شوروي مزيد علت هاي فوق مي شد. 

رشد تقاضاي ناگهاني براي مواد غذائي و كشاورزي در لرسـتان كـه بـه دنبـال حضـور      
 افـت ود. در اين سال ها، در منطقه ب كشاورزيمتفقين رخ داد، همگام با افول فعاليت هاي 

 ،درصد 10 برنج ،درصد 39 پنبه ، درصد 25 جو و گندمكشاورزي باعث شد  توليد فاحش
). رونـد   397:  1390 ، فـوران (ندنك پيدا توليد كاهش درصد7 تنباكو و توتون ودرصد  9دام 

افول فعاليت هاي كشاورزي پيش از شروع جنگ جهاني، تحت تأثير برخي عوامـل ديگـر   
تشديد شد. اشاره شد ظهور بازار كارگران سـاده بـراي امـور سـاخت و سـازها و مشـاغل       

را جذب  زراعيخدماتي در طرح هاي عمراني متفقين، بخشي از نيروي كار فعال در بخش 
دت اين امر بر تعميق اثرات كمبود مواد غذائي و قحطي افزود. به طوري كه كرد. در ميان م

) مـي ناميدنـد،    قاپيدن سال»(وراق گز سال« يا » سال قحطي «را ش 1321 سال ها آبادي خرم
 همديگر دوش از ها نانوايي صف در مردم و نمود ترقي ريال پنجاه من هر تا گندم بهاي زيرا

 معجزي، زاده والي(شكستند مي نان قرص يك خريد براي را همديگر ي كله و سر و رفته باال

 بـه  1321 سال در بروجرد لي). يا گزارش شد اها 607:  1394،  قاسمي ،302- 303:  1382

هاي  بيماري به تعدادي آن اثر بر كه شدند جو و مرغ دانه خوردن به مجبور ، گندم كمبود دليل
   ). 310- 002902:  ش سند ايران، ملي كتابخانه و اسناد سازمانشدند( مبتالمختلف 

افزون بر متفقين، سودجوئي تجار و مالكان منطقه لرسـتان نيـز در تشـديد زمينـه هـاي      
 مايحتـاج  ديگر و شكر و قند پارچه،موجد قحطي تأثير داشت. احتكار كاالهائي چون گندم،

  ). 76:  1388، سراجيمردم مانع از ورود كاال به بازار مي شدند(
همه اين عوامل موجي از نفرت نسبت به اشغال گران و نقش آنان در ايجاد ايـن گونـه   
بحران ها را بلند مي كرد. از جمله برخي از احزاب سياسي لرستان در اين دوره طرح هائي 
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براي مبارزه با اين وضع مد نظر قرار دادند. يكي از اين احزاب ، حزب ميهن پرستان بودكه 
 و گنـدم  خريد جهت افرادي گماردن با .زيرا انگليسي ها بود ها انگليسي اب مبارزه آن، هدف
). هـم چنـين    610:  1394، قاسـمي ، در برابر مردم مقاومت  نشان مـي دادند( آن زدن آتش

 خـرم  داران مغـازه ) وشكر چاي(مانند قاچاق كااليدر تجسس و كشف انبار  زبح اعضاي

:  ش سند ، ايران ملي كتابخانه و اسناد سازمانو گزارش آن به مركز فعاليت مي كردند(  آبادي
050615 -240  ( 

در منطقه لرستان تحـت تـأثير    1320 شهريور از پس قحطيبر اين اساس ظهور و شيوع 
، مـانع از  متفقين ورودطوائف به دليل كاهش نظم و امنيت ناشي از   غارتگري و ناامنيبروز 

شد و از سوي ديگر روال  مالكين و رعايا ري به موقع محصوالت كشاورزي توسط جمع آو
منطقـه توسـط نيـروي نظـامي      اشـغال را دچار اختالل كـرد. وضـعيت    زرع و كشتعادي 

و اقالم خوراكي  و قميت آن را افزود و سختي معيشت را بر مـردم   گندم مصرف خارجي، 
 گوسفند ، گاو ، برنج ، گندم زيادي مقادير و شد باز كشور از خارج به غله صدور تحميل كرد. 

 موجبـات  كـه  طـوري  به شد صادر خارج به كشور غرب و شمال از ويژه به ديگر چارپايان و

:  1329، قـرن  ربـع  يك در اطالعات .(رك نمود چندان دو را كشور مختلف مناطق در قحطي
227 (  

 تورم  4.2.6

،گراني كاالها و نيز تشديد زمينه ايران در متفقين نيروهاي حضوروخيم ناشي از  نتايج ازي يك
سياست دولت ايران در چاپ پول بدون پشتوانه، كه بـه دنبـال   . بود تورمهاي مؤثر در بروز 

صـورت مـي گرفـت، شـرائط      متفقـين  مـالي  نيازهـاي مشكالت اشغال ايران و لزوم تأمين 
و افول توليـد كـه در اثـر شـرائط      اتواردجريان  قطعاقتصادي ايران را در تورم پيش برد. 

- 92: 1363بوالرد،شـد(  اجناس نرخجنگي رخ داد و كاهش اقالم مورد نياز، باعث افزايش 
 كاالهـا نسبت بـه ديگـر    گندمبيشتر بچشم مي خورد. قيمت  لرستان ر).اثر اين شرائط د 91

 معجزي زاده والي:ركرسيد( ريال هفده تا گرم آنكيلو هر كه طوري بهبسيار بيشتر باال رفت، 
» تومن پنج كيله سال«) و بازتاب آن در خاطره مردم آن نواحي با عنوان  302- 303: 1382، 
بـه عنـوان    هنوز محلي كهنساالن اذهان در - كيله به معني پيمانه اي به وزن سه كيلو گرم  - 

. افزايش مواد غذائي بجز گندم، ديگر اقالم خوراكي را دربر رود مي كار به تاريخي مبدأ يك
ريال باال رفت. در نتيجه مسؤلين امـر بـراي    13بهاي برنج تا مني  1320مي گرفت. در آبان 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   148

 

چاره جوئي و جلوگيري از افزايش بي رويه اقالم اصلي چون قند و شكر، توزيـع آن را در  
 4756؛ همان ، ش  3:  1320،  4705ت ، ش خرم آباد به صورت كوپني درآوردند( اطالعا

 ،1320  :2 .( 

شرائط جنگي موقعيت ايجاد كرد كه سودجوئي هاي برخي مجال پيدا كند و بـه ضـرر   
خواه نـاخواه بـا آهنـگ     دامدارانمنافع و مصلحت عمومي مجال رشد يابد. تجار، مالكين، 

 آمريكاييه ها كه با كارگزاران رشد قيمت ها همراه مي شدند. از آن ميان برخي افراد يا گرو

مرتبط بوده و در حكم مباشر و همراه آنان بشمار مي رفتنـد، از ايـن بـازار     ها انگليسي و ها
آشفته نصيب بسيار يافتند. در حـالي كـه وضـعيت اقشـار متوسـط و پـائين جامعـه بسـيار         

ايي ، هزينـه  ). در نتيجه تورم فـوق العـاده مـواد غـذ     92- 93:  1363، بوالردنامطلوب بود(
درصد افزايش يافته بود( لسترنج فاوسـت ،   800بيش از  1320- 1323زندگي در سال هاي 

1374  :34 -33 (  
بهاي ديگـر خواروبـار هـم بـه تبعيـت از آن  در        1321با افزايش قيمت گندم در مهر 

لرستان افزايش يافتند حتي در سال بعد همچنان ارزش گندم از خرواري چهار هـزار ريـال   
) اين ركود  4:  1322،  5222؛ همان ، ش  1:  1321،  5014اهش نيافت ( اطالعات ،ش ك

اقتصادي و تورم كاالهاي مصرفي كه نتيجه جنگ وحضور نيروهاي بيگانه در لرستان بود از 
نظر گاه مالي فشار زيادي به اقشار پايين  جامعه لر وارد نمود ولي در مقابل منفعت زيـادي  

  شت.براي محتكران دا
 

  گيري نتيجه. 7
جنگ جهاني دوم يكي از رويدادهاي بزرگ و جهاني بود كه حتي كشور بي طرفـي چـون   
ايران را نيز در بر گرفت. در جريان اشغال ايـران توسـط نيروهـاي متفقـين، هـر منطقـه بـا        
وجوهي از بحران هاي ناشي از اشغال سرزمين مواجه شد. منطقه لرستان به دليل نزديكي به 

خوزسـتان و نيـز حساسـيت     - ي نفت خوزستان، واقع شدن در مسير ارتباطي تهرانچاهها
هاي مرزي  قومي و طبيعي، براي دول متفق اهميتي زياد داشت. اشغال نظامي لرستان آثـار  

  زيان بار اقتصادي و اجتماعي در منطقه در برداشت. 
از كاهش اثرگذاري حكومت مركزي در منطقه، عنـان گسـيختگي طوائـف     ناامني ناشي

سركش و اعاده دعاوي قبلي آنها، در كنار ايجاد تقاضاي مضاعف براي نيروي كـار و مـواد   
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غذائي شرائط منطقه را پيچده كرد. بروز نوسانات اقليمي مانند كاهش بارندگي، افت توليـد  
پي داشـت. ايـن وضـعيت باعـث افـزايش فقـر       كشاورزي، افزايش قيمت ها و تورم را در 

عمومي و بروز گرسنگي شد. دخالت هاي مضر و ناكارآمد نيروهاي متفقين مانند، مصـادره  
اموال مغازه داران و بازرگانان لرستاني، بر شرائط ركود اقتصادي دامن زد. همه اين موارد در 

دچـار صـدمه هـاي    ميان مدت وضعيت زيرساخت هاي اقتصادي و اجتمـاعي  لرسـتان را   
جدي كرد و روند رشد و توسعه در اين منطقه را با موقعيـت بسـيار پيچيـده تـري از قبـل      

  مواجه كرد.
  
ها نوشت پي

 

اين گونه رفتارهاي نظاميان خارجي نقل مي شـود. از جملـه در    منطقه كهنسال افراد خاطرات. در 1
 با را برادر دو هندي سربازان از يكي ،گرمسيري الوار بخش در واقع ،قالوند طايفه سكونت منطقه 

، او اين چنين با قتل چند اند كشته را  هندي سرباز يك لرها ادعا كرد چون و رساند قتل به شليك
  ) 19/11/1398مورخ  ،فالحي علي شيخ با صاحبه(مگرفته است امنفر انتق

 بـه  متفقـين  در هنگـام ورود   بيرانونـد  ايل شدن مسلح براي مالحظه گزارشي در باب چگونگي .2

  ). 512:  1388، واعظ :رك، لرستان
نقشـه  بـراي  بيست مهندس نقشه كش انگليسـي و هنـدي    1321فروردين  16به عنوان مثال در  .3

همدان از شهرستان همدان وارد بروجـرد شـدند( سـازمان     - كشي اراضي طرفين جاده بروجرد 
  ) 293- 004027اسناد و كتابخانه ملي ايران ، سند ش : 

 اجـاره  ها آمريكايي به كمپ احداث جهت زمين مقاديري قراردادي طي آن،  كدخداياندر زاغه، . 4

 طايفـه  از مـراد  محمـد  كدخـدا  و براري كدخدا ، ميرزا علي كدخدا .اسناد مربوط با امضايدادند

  باقي است.دالوند،
شركت نفت انگليس و ايران جهت احداث يك باب ساختمان بـه منظـور    ش،1321مهر  28 در. 5

از روستاهاي  ،جايگاه سوخت بنزين  مقاديري زمين كشاورزي مرغوب در حاشيه جاده معموالن
و تأسيسات سوخت رساني خريداري  ريال هر متر مربع سهاز مالكان به بهاي  ،جنوب خرم آباد

  )230- 027286( سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، سند ش : بر پا كرد
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 نامه كتاب

 تهران ، فتاحي ابراهيم و محمدي گل احمد ترجمه ، انقالب دو بين ايران ). 1392(  يرواند ، آبراهاميان

 . ني نشر :

 : انتشار اميركبير.  تهران ،ترجمه جعفر شعار ، االرض ). صوره1366ابن حوقل، ابوالقاسم محمد (

). حوادث مهم يك ربع قرن در يـك كتـاب ، تهـران : روزنامـه      1329اطالعات در يك ربع قرن  (
  اطالعات .

 .فرهنگي مفاخر و آثار انجمن : انتهر ، لرستان اجتماعي و جغرافيايي اريخ. ت )1376(دحمي ، پناه ايزد

). استان شناسي لرستان ، تهران : شركت چـاپ ونشـر كتـاب     1399بازگير ، فضل اهللا و ديگران ( 
  هاي درسي ايران .

 ) .سفرنامه بلوشر ، ترجمه كيكاووس جهانداري ، تهران : خوارزمي . 1369بلوشر ، ويپر (

 ، ابوترابيـان  حسـين  ترجمه ، بروند بايد شترها) . 1363(  اسكراين كالرمونت سر و سرريدر بوالرد،
  هران : نشر نو .ت
  تهران: انتشارات حروفيه و دانشگاه لرستان.  ، واليان لرستان  ). سلسله1388اله ( ، روحيبهرام

تهـران:   ي ،تصـحيح محمـد عباسـ    )،1جي ، (عباس ي). عالم آرا1350( يتركمان، اسكندربيك منش
 ير. انتشارات اميركب

 .مركز اسناد انقالب اسالمي    :، تهران )1ج( انقالب اسالمي در لرستان) .  1385(دالوند ، حميدرضا

خاطرات و اسناد سپهبد حاجعلي رزم آرا ، به كوشش كـامبيز رزم آرا  ) .  1393(رزم آرا ، حاجعلي 
  .پرديس دانش   :و كاوه بيات ، تهران 

رات جنگ جهاني اول بر ساختارهاي اجتماعي مناطق غربـي  ). بررسي تأثي 1394رعنايي ، شهين ( 
ايران ، فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ،سال پنجـاه و سـوم ،دوره جديـد سـال نهـم ،ش سـوم       

 . 19- 32،صص 

 .شاپورخواست   :نيم قرن خاطرات يك معلم ، خرم آباد ) .  1388( سراجي ، روح اهللا 

 .شاپورخواست   :آباد ، خرمستان به روايت اسناد ) ( لر شورش لرستان) . 1388 ( ستوده، يداهللا

اقتصاد سياسي ،ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيـزي ،   )1392( .، محمدعلي همايون كاتوزيان
  .نشر مركز   :تهران

 :رضاشاه و شكل گيري ايران نوين ، ترجمه مرتضي ثاقب فر ، تهران  ) . 1397(كرونين ، استفاني 

 .جامي 



 151   )دالوندمحمد و  شهرام يوسفي فر( ... دهاي حضور نظامي متفقين درپيام

 

 ، ، به كوشش اسعد غضنفري و يداله ستوده2ج تاريخ غضنفري )1393( .اسفنديار ، امراييغضنفري 
 .شاپورخواست :آباد  خرم

تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس  (مقاومت شكننده  ) . 1390( فوران ، جان 
  .رسا مؤسسه خدمات فرهنگي  :، ترجمه احمد تدين ، تهران  )از انقالب اسالمي 

 :نقش ميرهاي سيمره در تاريخ لرستان در عصر قاجار و پهلوي ، خرم آباد . )1388( مهدي فهيمي ،

 .شاپور خواست 

 .سيد فريد قاسمي  :سرگذشت خرم آباد ، تهران ) . 1394(  قاسمي ، فريد

رت وزا  :ايران و جنگ سـرد ، ترجمـه كـاوه بيـات ، تهـران        ) . 1374( فاوست ، لوئيس لسترنج 
  .امورخارجه ، مؤسسه چاپ و انتشارات 

  .افالك  :خاطرات من از خرم آباد قديم ، خرم آباد ) .  1390(محمدي ، ماشاء اهللا 

 : اميركبير.  تهران ي ،تصحيح عبدالحسين نواي ، اريخ گزيده. ت)1364، حمداله (يمستوف

:  تهـران  ، ترجمه ابوالقاسم پاينـده  ، ). التنبيه و االشراف1365بن حسين ( ي، ابوالحسن عليمسعود
 . يو فرهنگ يعلم

) . تاريخ بيست ساله ايران  ( پس از سقوط ديكتاتوري پهلـوي و تحمـيالت   1366مكي ، حسين (
  )، تهران : علمي . 8متفقين به ايران ) ، (ج 
 . نشر تاريخ ايران  :سياست عشايري پهلوي اول ، تهران   )1388( .واعظ شهرستاني ، نفيسه 

رضا عزيـزي ،   تاريخ لرستان روزگار پهلوي ، به تصحيح غالم )1382( .واليزاده معجزي ، محمدرضا
 .حروفيه   :تهران

 ، دالونـد  رضا حميد تصحيح به ، هلويپروزگار لرستان تاريخ) . 1380(  ________________
 . حروفيه:  تهران

رجمه و حواشي علي محمد ساكي ، خـرم  ). سفرنامه ويلسون ، ت 1394ويلسون ، آرنولد تالبوت ( 
  آباد : شاپور خواست .
  ). روضه الصفاي ناصري ، تهران : خيام . 1338هدايت ، رضا قلي خان ( 

  . كبير امير : تهران ، ايران خارجي روابط تاريخ .)1390(هوشنگ  عبدالرضا ، مهدوي

 ، الـه وحيـدنيا   به كوشش سـيف ، يا روزنامه مالجالل ي). تاريخ عباس1366. مالجالل منجم (ييزد
  تهران: وحيد.

يوسفي فر، شهرام، اتابكان لرستان، در: تاريخ جامع ايران، زيرنظر محمد كاظم موسـوي بجنـوردي،   
 . 290- 106، صص:1393، 9تهران، مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي، ج

 اسناد مجموعه
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،  240- 050615،  230- 077286، 106012 بازيابي هاي شماره ،ملي ايران   كتابخانه و اسناد سازمان
074420 -240  ،001041 -293  ،004027 -293  ،002902 -310 . 

 .آباد خرم لرستان ، ، دالوند سام شخصي اسناد

 خـدمات  مؤسسـه  : تهـران  ، 1324- 1318  مدارك و اسناد مجموعه).  1371، صفاءالدين(  تبرائيان

 . رسا فرهنگي

  . 1389ايران ، به كوشش بهروز قطبي ، اطالعات ، تهران : گزيده اسناد جنگ جهاني دوم در 
 ها روزنامه

  . 1274ربيع الثاني  8، پنجشبه  3،  ج 356وقايع االتفاقيه ،شماره 
  . 1320آبان  21،  4705اطالعات ،شماره 
  . 1320دي  12،  4756اطالعات ، شماره 
  . 1321مهر  12،   5014اطالعات ، شماره 
 . 1322تير  23،  5222اطالعات ، شماره 

  مصاحبه
)، لرسـتان  ( زاغـه  بازنشسته جهادسـازندگي ،هفتـاد وشـش سـاله ،     مصاحبه با شيخ علي فالحي ، 

19/11/1398. 

مصاحبه با ميرحسين دالوند ، كشاورز ،هفتاد ساله ، پدر نگارنده ( محمد دالوند ) ، زاغه (لرستان )، 
5/11/1399. 

فرزند يكي از معلمين در اوايـل دوره   كشاورز ، چهل و هشت ساله ومصاحبه با نعمت اهللا دالوند ، 
  .15/9/1398  )لرستان ( غه ازمحمد رضاشاه  ،


